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 ملخص الدراسة 
 

طة مبفهوم التعلم عن اإلحاغايتها األساسية  ،تعليمية إن هذه الدراسة هي دراسة موضوعية تربوية
ومنها -هت كثري من الدول ، اتّ م2020متعلقاته. فإنه وإثر جائحة كوروان يف بداية العام  ودراسة بعد 

 اتساملؤسوجدت  قد كان من أهم انعكاسات ذلك، أن و  جراءات احلجر املنزيل.إىل تطبيق إ -لبنان 
كخطوة   متابعة التعلم عن بعد، وحيد وهو ...( نفسها أمام خيار التعليمية )من مدارس وجامعات ومعاهد

 مني عن متابعة دراساهتم.وعدم انقطاع املتعلالعملية التعليمية  أساسية للحفاظ على تراكمية 

وأنواعه، مع التطرق أهم أمناطه  وذكر خيه،واتر  ونشأته تبدأ هذه الدراسة بذكر مفهوم التعلم عن بعد
ل الدراسة بذكر آليات تطبيق التعلم عن بعد فعلًيا، من خالل إجراء مقارنة تُفصّ إىل إجيابياته وسلبياته. مث 

، فمن الدوام الدراسي، إىل الطبيعية ميةيلعملية التعلأو بديل عن اواضحة بني اعتماد التعلم عن بعد كمكّمل 
الصفوف، إىل املناهج والربامج والكتب املدرسية، مرورًا ابلتقييم   احلصص التعليمية، إىل عدد الطالب يف

ومعايري التخطيط، وصواًل إىل حتديد املنصات املناسبة والتجهيزات الالزمة إلجناح هذه التجربة. مث حتدد هذه 
مث تضع . مية، من متعلم ومعلم وإدارة وأولياء أموريالدراسة أهم األدوار املنوطة مبكوانت العملية التعل

 وصفعرّج على مث ت التعليمي. النظامالتعلم عن بعد إىل  منط إدخاليف حال مت  الفروقات من الناحية املالية
ستغالهلا، كيفية ابنان يف التعاطي مع هذا النمط من التعلم، والوضع القانوين له، مع ذكر أهم الفرص و واقع ل

 وأهم التحدايت وكيفية التعامل معها.

يستفيد منها  راجية أن، التوصياتبعض وضع على  الباحثة هناية الدراسة، عملت اللجنةويف 
لدائرة الرتبية والتعليم يف مجعية اإلرشاد التابعة  التعليميةؤسسات املو  ،يف لبنان عامة التعليميةؤسسات امل

ن أجوبة واضحة عن وإننا إذ نضع هذه الدراسة بني يدي من يبحث ع خاصة.اإلسالمية  واإلصالح اخلريية
هلا أن تسهم يف إضافة تصور واضح ومتكامل ملفهوم التعلم عن بعد،  اتساؤالته حول التعلم عن بعد، نرجو 

م البشري ابلتوازي مع التحول يوالتعل الرتبيةجييب عن كل التساؤالت، ويرسم مساًرا واضًحا لتطوير مسار 
 حلادي والعشرين.التكنولوجي والتقين الكبري الذي نعيشه يف القرن ا
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 متهيد 
 

  وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد...هلل والصالة والسالم على رسول هللا احلمد و   بسم هللا

لبنان من أزمات متالحقة على مجيع األصعدة، منها السياسية  وطننا ال خيفى على أحد ما مير به 
، التعليمي الرتبوي انعكاس سليب على القطاعواالقتصادية والصحية. وكان هلذه األزمات بطبيعة احلال 

 17بسبب ثورة  2019/2020بداية العام الدراسي  منذ لفرتات متقطعة  التعليميةفتعطلت املؤسسات 
انتشار أبواهبا ابلكلية بسبب عتها قلياًل، حىت أغلقت هذه املؤسسات تشرين. وما أن عادت األمور إىل طبي

 التعلم عن بعد.  منط  التعلم الطبيعي إىل  منط  ة كوروان، وانتقلت منجائح

على  اخلريية اإلسالمية لك، عملت دائرة الرتبية والتعليم يف مجعية اإلرشاد واإلصالحذعلى إثر 
أمني سر  ،حسام عوفأ. : كل منوعضوية   انصر، حممدأ.  مديرها تشكيل جلنة طوارئ حبثية، برائسة

مدرس مادة  مروان احلليب،أ. و  ،ومسؤول قسم اللغة اإلنكليزية فيها اجمللس الرتبوي يف املدرسة اللبنانية العاملية
مسؤول قسم صالح الدين املغربل، أ. و  ،يف القطاع الرمسي ويف املدرسة اللبنانية العامليةللمرحلة الثانوية العلوم 

الربامج منّسق إبراهيم عيتاين، أ. و ، ومدرس مادة االقتصاد فيها اللبنانية العاملية احلياة الطالبية يف املدرسة
اخلريية مسؤول قسم الفتيان يف مجعية اإلرشاد واإلصالح  ،حممد محورأ. و  الرتبوية يف مركز التآلف املهين،

 كان اهلدف األساسي منو  .وطالب يف كلية الرتبية يف اجلامعة اللبنانية األمريكية عرموناإلسالمية فرع 
وأنواعه وأمناطه وإجيابياته التعلم عن بعد  فهوممب فيما يتعلقالقيام بدراسة حبثية تربوية هذه اللجنة  تشكيل

 ايته بشكل خاص.التطرق إىل واقعه يف لبنان وأهم فرصه وحتد مع   وسلبياته وآليات تطبيقه بشكل عام،

، حيث كانت أهم املراحل نيسان وحىت هناية حزيران على هذه الدراسةبداية  ذ عملت اللجنة من
بعض يف لبنان و  التعليمالرتبية و  وزاراتطالع على توجهات القراءة ومشاهدة الواثئقيات، واالفيها: البحث و 

الرتبوي صني يف امليدان ، وعرض النتائج على خمتوتقارير حالية طالع على تارب سابقة، واالالعاملدول 
 ن جيعل فيها النفع والربكة، آمني.نسأل هللا سبحانه وتعاىل أ  ستشارة.التعليمي لال
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 مقدمة
 

 واترخيه  نشأتهالتعلم عن بعد   .1
املعلم م يقوم على التباعد اجلسدي بني من أشكال التعل أبنه شكل 1م عن بعدالتعل تربويون ف عرّ 

مني ختلفة لتسهيل التواصل بني املعلم واملتعلم وبني املتعلم أثناء التدريس واستخدام التقنيات املواملتعل
 .2أنفسهم

قرن يف ال 3Caleb Phillipsأول بذرة يف التعلم عن بعد كانت تربة األستاذ كاليب فيليبس إن 
حتتوي مضمون الدروس، واستخدمت  بريدية رسائلالثامن عشر حني عرض تعليم أي متعلم عرب إرسال 

 م.القرن التاسع عشر كآلية للتعلبعض الدول األوروبية هذه الوسيلة يف  
تقدم شهادات م عن بعد على املستوى اجلامعي عاملًيا جامعة لندن لل تارب تفعيل التعلوكانت أو 

يف  4William Harperصة عن بعد ضمن براجمها. ويف الوالايت املتحدة قام ويليام هاربر مرخ
ق بعض بني املعلم واملتعلم، وطب جسدايً  ام ال تتطلب حضورً م ببلورة آلية تعل1883يكاغو عام جامعة ش

 اجملال.ا  هذه األفكار يف اجلامعة اليت بقيت، إىل وقٍت قريب، من اجلامعات الرائدة يف هذ 
يف األصل، حاول التعلم عن بعد خدمة األشخاص الذين يفصل بينهم وبني اجلامعات مسافات طويلة 

ب تاجون إىل تدرّ ال الصناعيني الذين حي، أو جنود البحرية، أو العمأو التنقل بسهولة نتقالوال ميكنهم اال
لتقنية العاملية اليت أضافت االنرتنت ابلتزامن مع الثورة ا ع أكثرم. ولكن هذا املفهوم بدأ ابلتوسأو تعل

واجلامعات، خاصًة يف الوالايت  املدارسد يف بعض م عن بعدأت بعض املمارسات الفعلية للتعلللعامل. ب
 Nationalومما يذكر أتسيس اجلامعة التكنولوجية الوطنية .م1980حدة، بعد عام املت

Technological University حدة، املدعومة من شركات يف الوالايت املتIBM، HP ،
بعد هذه األحداث توالت منصات و  صة ومعتمدة عن بعد.لتقدم شهادات مرخ Motorolaو

 
، التعليم عن بعد distance learningتكاثرت التسميات للمفهوم، وهو قيد الدراسة يف األدبيات الرتبوية العربية واألجنبية، ومن أشهر التسميات: التعلم عن بعد  1

remote education التعلم عرب االنرتنت ،online learning التعلم عرب املراسالت ،Correspondence study .وغريها 
  .learning-https://www.britannica.com/topic/distance .ابالستفادة من:  2
 أستاذ يف منطقة ماساتشوستس يف أمريكا. 3
 أستاذ يف جامعة شيكاغو يف أمريكا. 4

https://www.britannica.com/topic/distance-learning
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 Blackboard، Khan Academy ،edXمثل  تعليمي تعليمية ابالفتتاح لتقدمي حمتوى
 املختصرة اليت ذكرانها، ميكننا االستعانة هبذا النموذج:إذا أردان تلخيص مسرية التعلم عن بعد  و   5وغريها.

 
 أمناط التعلم عن بعد .2

 أمناط ابرزة:  3م الباحثون التعلم عن بعد إىل  وقد قسّ ،  6 التعلم عن بعد  نظامضمن    مع أمناط التعلتتنو 
لقاءات عد املتزامن على إقامة : يقوم التعلم عن بSynchronous Learningالتعلم املتزامن  .أ

ز هذا النمط ة. يتميداثت النصية احلياعرب الفيديو أو االتصال أو احملة تفاعلية بني املعلم واملتعلم حي
 ية التفاعل بني املعلم واملتعلم.إبمكان

 
 ابالستفادة من:  5

02.html-http://members.aect.org/edtech/ed1/13/13 
 learning-https://www.britannica.com/topic/distance learning/-distance-https://www.fnu.edu/evolution  
 ابالستفادة من: 6

learning.html-distance-of-types-https://www.eztalks.com/elearning/different ،
learning/-distance-of-learning/types-http://www.oxbridgeacademy.edu.za/distance 

http://members.aect.org/edtech/ed1/13/13-02.html
https://www.britannica.com/topic/distance-learning
https://www.fnu.edu/evolution-distance-learning/
https://www.eztalks.com/elearning/different-types-of-distance-learning.html
http://www.oxbridgeacademy.edu.za/distance-learning/types-of-distance-learning/
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داول ة جب: آلية التعلم يف هذا النمط حمددAsynchronous Learningالتعلم غري املتزامن  .ب
ارتباط حي  ح ودراسة احملتوى املوجود مسبًقا دوناملتعلم بتصفويقوم  (deadlines)مواعيد هنائية 

 بني املعلم واملتعلم.
 النمطنيبني  اجلمع  هينمط آلية التعلم يف هذا ال: Blended Learning املختلطالتعلم  .ت

ومتارين ة مع الطالب ابإلضافة إىل أتمني حمتوى مواد حيث يقوم املعلم بعقد لقاءات حي السابقني
 لإلطالع عليها يف أوقات خمتلفة.  عرب االنرتنت

 أنواع التعلم عن بعد .3
ن أن يكون التعلم عن بعد اآلن: هل ميك التعليمي الرتبويطرح يف القطاع اليت تُ  املهمةومن األسئلة 

 إمتام أهدافه؟ على له معني    ل  لتعلم الطبيعي؟ أم أنه فقط مكمّ بدياًل عن ا
كننا القول أبن ميكل آراؤه وأدلته الرتبوية، لذلك تنّوعت آراء الرتبويني يف اإلجابة عن هذا السؤال، ول

 ن ومها:للتعلم عن بعد نوعان خمتلفا
ال يلتقي مبعلميه ورفاقه إال عرب التعلم عن بعد كبديل عن التعلم الطبيعي، وفيه أن الطالب  -أ

 .جًدا ، إال يف حاالت اندرةووسائل التواصلاالنرتنت  
ل للتعلم الطبيعي، وفيه أن الطالب جيتمع مبعلميه ورفاقه يف املدرسة التعلم عن بعد كمكمّ  -ب

 سائل التواصل.و عرب االنرتنت و يف األسبوع، ويكمل دراسته أايم األسبوع الباقية    ألوقات معينة
 .7يف فقرة منفردةنذكرها  إن لكل نوع من هذين النوعني آليات لتطبيقه، س

 
 
 
 

 
 فقرة "آليات تطبيق التعلم عن بعد". 7
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 إجيابيات وسلبيات التعلم عن بعد 
 

 يف اجلدول التايل.  د إجيابيات كما له سلبيات، نذكر بعضهالتعلم عن بعلال شك أن 
 السلبيات اإلجيابيات

سهولة وسرعة التواصل بني املعلمني والطالب وبني 
 العملية التعليميةضعف التفاعل اإلنساين خالل   الطالب أنفسهم

 صعوبة العمل على بناء الشخصية وزرع القيم 8االستمرار يف العملية التعليمية يف كل الظروف
 صعوبة ضبط الطالب أثناء احلصة تعزيز التعلم الذايت عند الطالب

بشكل   تعلمهإدارة   املتعلم  يستطيعحيث   املرونة
 وقتهيتناسب مع  

 أكرب بسهولة  عذاراأل  إمكانية خلق

تقريب املسافات، فال يضطر الطالب للتنقل أو 
 السفر لتحصيل العلم

تطبيق العدالة بني الطالب ابحلصول على   ةصعوب
املعلومة )انرتنت مقطوع، عدم توفر األجهزة، 

 بني املدارس، ...(يف اخلدمة  التفاوت 
تحصيل العلم باملتعلم من االستمرار    متكني

 املهارات بعد دخوله سوق العملير  والشهادات وتطو 
مهارات   وتنمية زايدة تفاعل املتعلمني مع التكنولوجيا

  التعلم للمستقلالطالب يف
يها تلبية احتياجات طبقة اجتماعية يصعب عل

 9احلضور اجلسدي ملكان الدراسة
 10من حتصيل شهادات عليا بكلفة أقل املتعلم  متكني

 

 

 

 
 وجيدر ابلذكر أن الظروف هنا ليست ابلضرورة احلجر املنزيل، ولكن رمبا تكون أيًضا بسبب أوضاع أمنية يف البالد مثاًل. 8
 . "Edutrapedia، ُنشر يف موقع 2018: "الدليمي، انهدة، التعّلم عن بعد: مفهومه وتطّوره وفلسفته، منقول بتصّرف من  9

 .http://adsabs.harvard.edu/full/1997IAPPP..69...13J ابالستفادة من:  10

http://adsabs.harvard.edu/full/1997IAPPP..69...13J
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 بعدالتعلم عن تطبيق  آليات
 

التعلم الطبيعي. وابملقابل، هناك العديد من  منطمع  يشرتك يف بعض األمورالتعلم عن بعد  منطال شك أن 
، ويف اجلدول ن بعد التعلم ع نظام تربويةاألمور اليت جيب إعادة النظر فيها يف حال اعتمدت أي مؤسسة 

 نوعي التعلم عن بعد.آلية تطبيقها يف  مع حلظ  األمور التايل نذكر بعض هذه  

 
 التعلم عن بعد

 ل للتعلم الطبيعيكمكم  
 التعلم عن بعد

 كبديل عن التعلم الطبيعي

الدوام  
 املدرسي

 عن  لتعلميف ا  التكنولوجيا  اعتماد  إن
 نأ  يعين  الطبيعي  للتعلم كمكل  بعد 

 يقوم أن   املتعلم  على  واجبات  هناك
 يفضل  ذلك  أجل من ،املنزل  يف  اهب

 تقليصأو    املدرسي  الدوام  تقصري
 حبيث  أايم احلضور إىل املدرسة،

املوازنة بني احلضور   للمتعلم  يتسىن
 ابألعمال  القيام  إىل املدرسة وبني

 ،واجباته  هناءإو   املنزل  يف األكادميية
 املطلوب  الوقت  يستنفذ  أن دون 

 أبنشطة  والقيام  اهلواايت  ملمارسة
 .اجتماعية

دواماً   تعتمد   أن   للمدرسة ميكنيف هذه احلالة،  
 للمتعلم  يتسىن  وبذلك  معينة،  مبواعيد  يتقيد   حراً ال
 الوقت  يف  واجباته وأداء  التعلمية  ابألنشطة  القيام

 على  يقتصر  هذا  نأ  ، علمامناسباً  جيده الذي
الثانوية   واملرحلة  العليا  املتوسطة  الصفوف
 عند  الوقت  إدارة لصعوبة ، وذلكواجلامعية

 يتقيد   أن  ميكن  وكذلك  .سناً   األصغر  املتعلمني
 من  املدرسة  تضعه  زمين  بربانمج  بعد  عن  التقييم

 . ومصداقيته  صحته  ضمانة  أجل
 املتعلم  يلزم  ادوامً   تعتمد   أن   للمدرسة  ميكن  كذلك

قد   هذا  حمدد، لكن دوام  ضمن  بعد   عن  ابلتواجد 
 استقرار  عدم  إن  ،  إذيكون عائًقا أمام الكثري

 قد  يف بعض املناطق والدول الكهرابء  أو  اإلنرتنت
 على األحيان   من  كثري  يف  املتعلم  مقدرة  عدم  يعين
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 .وقته  يف الصف  حضور
 وجود  تضمن  اليت  اإلمكاانت  كل  توفرت  حال ويف

 علىيفضل  ،  املدرسي  الدوام  ضمن  بعد  عن  املتعلم
وتقلص  ،املدرسي  الدوام  من تقلص  أن  املدرسة

 ةماد  كل  بني  وتفصلعدد الساعات اليومية، 
 يف  املتعلم  إببقاء  ينصح  ال  ، إذاسرتاحة  فرتة  ةوماد

 ساعة  من ألكثر احلاسوب  إىل اجللوس  وضعية
 وصحته تركيزه  قوة  حفاظاً على  متواصلة واحدة

 .اجلسدية

احلصة 
 التعليمية

 الطبيعي  التعلم  بني  فرق  مثة  ليس
 .احلالة  هذه يف بعد   عن  والتعلم

 الساعة  تتخطى  وال مجاعية  التعليمية  احلصة  تكون 
 جيري  أن  ميكن  ، لكنسابقا  أشري  كما  الواحدة

 املتعلمني  بعض  مع  الفردية  احلصص  بعض  املعلم
 .لذلك  ةاحلاج  دعت  ذاإ

عدد 
الطالب 

األقصى يف 
 الصف

ليس مثة فرق بني التعلم الطبيعي 
 والتعلم عن بعد يف هذه احلالة.

 للمتعلمني  األفضل العدد  أن  الباحثني  معظم  يتفق
 هذه  ، ولكن20بعد    عن التعلم  صف  يف

 يف  بعد  عن التعلم  صفوف  على  أجريت الدراسات
 أن   الدراسات  إحدى  وتشري  .املرحلة اجلامعية

 كان  إذا  متعلًما  15لـ ا  يتخطى  ال  أن  جيب الصف
 مهارات  يتطلب  أو معقدة ملسائل اشرحً   يتضمن
 من  املكون  الصف  أن  افرتضنا  وإذا.  عليا تفكري
 أن   فيمكننا  اجلامعي  ابلتعليم  متعلماً يرتبط  20

 الصف  يف  للمتعلمني  املثايل  العدد  أن  نقرتح
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 15.11 املدرسي

تعديل 
 املناهج

 هذه يف بعد   عن مالتعل  يتطلب  ال
 املناهج  على  يذكر  تعديل  احلالة
 ميكن  اليت  النشاطات  إضافة  ابستثناء

 عن  التعلممنط    استخدام  للمتعلمني
 للقيام هبا. بعد 

 التعلم  هبدف  ُوضعت  املعاصرة  املناهج  أن   مبا
 التعلم  مع   تتناسب ال أهنا البديهي  فمن،  الطبيعي

  يتم  أن  حينها  يجبف،  يف هذه احلالة بعد   عن
 والكفاايت  املهارات  الختيار  املناهج  مراجعة

 الذي  ابلشكل  صياغتها  وإعادة  منها  األساسية
 ال يضاأ  .اإللكرتوين  النظام  عرب  ببنائها  يسمح

 ولو ،تُغطى  أن   مبحتوايهتا  احلالية  للمناهج  ميكن
 وذلكهبذا النمط من التعلم    ،كامل  شبه  بشكل

 .وحماورها  مضامينها وكثرة  لكثافتها

جتهيز مناهج 
 إلكرتونية

 عمل وهذا  .الكرتونية  وتطبيقات  كتب  إىل تتحول  أن  شأهنا من فاملناهج،  احلالتني  كال  يف
 جهة تكليف  املدرسة  علىرمبا يكون   لذا  ،به  لوجستياً القيام  املدرسة  مبقدور  يكون   ال  قد 

 .والتطبيقات  املناهج  إلعداد متخصصة

الكتب  
 املدرسية

 بعض  عن  االستغناء  مكنمن امل
 التطبيقات  وكتب  الكتب

 أو  رقمية  بكتب  واستبداهلا
 .الكرتونية  تطبيقات

 شامل  ونظام  رقمية كتب  اعتماد  املدرسة  علىيفضل  
 تسهل  الرقمية  الكتب.  اإللكرتونية  التطبيقات  من

 مشكلة وحتل  املالحظات  بتدوين  وتسمح  املتابعة
 12.املدرسية  احلقيبة  ثقل

 آلية  تعديل
 الطبيعي  التعلم  بني  فرق  مثة  ليس

احلالة،   هذه يف بعد   عن  والتعلم
 عن  تقييم  اىل  يتحول  نأ  يف هذه احلالة، على التقييم

 واعتماد  التقييم  أنواع  دراسة  عادةإ  يوجب  وهذا،  بعد 

https://eric.ed.gov/?id=EJ875034
https://www.researchgate.net/publication/296964641_Designing_Instruction_for_the_Traditional_Adult_and_Distance_Learner_A_New_Engine_for_Technology-Based_Teaching
https://www.researchgate.net/publication/296964641_Designing_Instruction_for_the_Traditional_Adult_and_Distance_Learner_A_New_Engine_for_Technology-Based_Teaching
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خاصة أن الطالب حيضر إىل  التقييم
 املدرسة.

  وأدائية  وحتصيلية  تكوينية  من األنسب منها  األنواع
 13.وغريها  ذايت  وتقييم

وضع معايري  
التخطيط 

 السنوي

 الطبيعي  التعلم  بني  فرق  مثة  ليس
احلالة إال   هذه يف بعد   عن  والتعلم

 ما ندر.

 كانت  فإذا  انتة عن فقرات سابقة،  الفقرة  هذه
 ابلضرورة  يعين  ، فهذاتعدلت  قد  وأسسها  املناهج

 فاألهداف  .السنوي  التخطيط  معايري تعديل
 ، وعددتغري  الدراسي ، والدوامتغريت  قد  والكفاايت

 وضع جيب هنا  من  .اأيضً  تغري  قد  واملضامني  احملاور
 تلحظ  السنوي  التخطيط  لكيفية  واضحة  سياسة

 .للتعلم  األساسية  والكفاايت  الزمنية  املدة

القيام  
 نشطةألاب

 يف صفية  نشاطات  تكون   قد 
 تكون  وقد  األقران   بني  الصف

 ن أ مبا  ممكن  وهذا  الصف  خارج
 .املدرسة  إىل  حيضر  املتعلم

 على  تعتمد   احلالة  هذه يف ميةالتعل  النشاطات  كل
 ،املتزامن  بعد   عن  التعلم  وعلى التكنولوجيا  استعمال

  الثنائي  العمل  أنشطة  استخدام  إىل  املعلم  ديعم  وقد 
 الكثري  توفر  اليت  التكنولوجيا  خالل من التعاوين  أو

 نأ  غري.  اجملال  هذا يف  تساعد  اليت  التطبيقات  من
 املسبق  التدريب  اىل  حيتاج التطبيقات  هذه  استخدام

 .معاً   واملتعلم  املعلم  مستوى  على
 هلا  يكون  ال ، فقد الالمنهجية  للنشاطات  ابلنسبة  أما

 هنا  ، فاملتعلمون ميةيالتعل  البيئة  املرجّو على  األثر
 بعضهم  بني  وثيقة  اجتماعية  روابط  لديهم  ليس

 العمل  على  بينهم  العالقات  اقتصرتو   البعض
 ثرأ الالمنهجية  للنشاطات  يكون  ال  لذا. األكادميي
 .التعلمية  العملية  على  واضح  جيايبإ

https://www.learnworlds.com/learner-assessment-best-practices-course-design/
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 تطور  أن  النشاطات  هذه  من  يرتى  ال كذلك
 ، فبعكسالطبيعي  التعّلم  يف  كما  املتعلمني  شخصية

 اإلداري  الفريق  أو  املعلمون  ميلك  ، الالطبيعي  التعلم
  عن  سلوكياهتم  أو  املتعلمني  شخصية  ملالحظة  فرصة

 ختطيط عاماًل أساسياً يف  يكون  ، الذيكثب
 .الالمنهجية  النشاطات

الشق 
الرتبوي/بناء  

 الشخصية

خطة لبناء الشخصية،   ميكن وضع
وقات اليت حيضر وخاصة يف األ

 فيها الطالب إىل املدرسة.

يف هذه احلالة، إذ   الشخصية  بناءيصعب على املريب  
 املتعلمني  مع التواجد   ىلإ  ،أساسي بشكل  ،حيتاجإنه  

، املعلمني  ، ومع بينهم فيما  املباشر  اإلنساين  والتفاعل
 .فئاته  بكل  املدرسي  الفريق  ومع

املواد  
 اإلجرائية

وضع خطة للمواد اإلجرائية    ميكن
وقات اليت حيضر فيها يف األ

 الطالب إىل املدرسة.

 عن  التعلم  خالل  من  تدّرس  أن   املواد  هلذه  ميكن  ال
 إىل حتتاج  ، فهيظرين  سطحي  بشكل  الإ بعد 
 عليها  العمل  وحماولة  .إنساين  ، وتفاعلعملي  تطبيق

 مثار  أي  يؤيت  ، الشكلي  تكّلف  جمرد هي  بعد   عن
 .املتعلم  على  فعلية

التواصل مع 
مستشارين 
متخصصني 

لتقدمي 
االستشارات 

 الالزمة

 استشارية  جهة  مع شراكة  عمل  يفّضل  رمبا ،كبداية  بعد   عن مالتعل  مشروع جناح أجل  من
 ، وميكنبعد   عن  مالتعل  إدارة يف مشهود اتريخ  هلا  -  استشارية  مؤسسة أو جامعة -  تربوية
 للمعلمني  الالزم  التدريب توفر  وأن  بعد  عن للتعلم  التحتية  األرضية  تؤّمن  أن   اجلهة  هلذه

 .دوري  بشكل العمل  بتقييم  واملشرفني، وتقوم

أتمني األمن 
اإللكرتوِن  

 .أخرى جهة من األمر  وويل  ، واملدرسةجهة  من  واملعلم  املدرسة  بني  اتفاقية  وضعب  يتم ذلك
 االستخدام  عنوان   حتت واليت تندرج  الطرفني  من املتوقعة  السلوكيات  االتفاقية  هذه  حتدد
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 /https://tech.ed.gov/netp/infrastructureابالستفادة من:  14

للطالب 
 واملعلمني
 

 .14RUP) (Responsible Use Policies  املسؤول
 للمتعلمني  يسمح  اليت  خارجها  وأ املدرسة  يف  املتعلمني  بني  للتفاعل  ضوابط  وحتدد

 استخدام  إىل  املتعلم  يعمد   ال كي  فقط  ابملدرسة  التطبيقات  تنزيل  وحتصر ابستعماهلا
 .ابملدرسة  أو به  تضر  قد   تطبيقات

حتديد 
املنصات 
 التعليمية
 

 عرب  املنهاج  ، وتنظيماملتعلم  مع  التواصل  فرصة  :تتيح  للمدرسة تعليمية  منصة يفضل انتقاء
  ، وإجراءالفيديو  عرب  تواصلافرتاضية، و   وصفوف  إلكرتونية  مؤمترات ، وإقامةخدماهتا

 ، وتقريراملنزلية  الواجبات  ، وإرسالأوالدهم نتائج  على األمور  أولياء  طالعإالتقييم، و 
 .وغريها  العالمات،

 حيث  من  األفضل  الختيار  ومقارنتها  املنصات  بعض  تربة من  بد  ال  القرار  اختاذ  وقبل
 .للمدرسة تقدمه  أن  ميكن  الذي  والعرض  واملرونة  والكلفة  اخلدمة

 :ومن املمكن أيًضا اعتماد املنصات املعروفة مثل
Google classroom, Moodle, Blackboard, Microsoft 

teams. 

التجهيزات 
املطلوبة 
للمعلم 
 واملتعلم

 حاسوب إىل  املتعلم  حيتاج:  املتعلم
 رقمية  لوحة  أو شخصي

(Tablet  )بسماعات  مزودة 
 املواصفات  تطابق  أن  على،  ومذايع

 انرتنت  وخدمة  املدرسة  حتددها اليت
 .سريعة

 حاسوب،  إىل املعلم  حيتاج املعلم:
، حمدودة غري  انرتنت  خدمةو 

  شبكة، و متقدمة صوتية  توصيالتو 

 أو  شخصي  حاسوب إىل  املتعلم  حيتاج  املتعلم:
 بسماعات  مزودة( Tablet)  رقمية  لوحة

 .سريعة  انرتنت  ، وخدمةومذايع
 بعد   عن  التعلم  تهيزات  إىل املعلم  حيتاج املعلم:
، حمدودة  غري  انرتنت  خدمةحاسوب، و  من  املتزامن

 مزودة  صف  غرفة، و ذكي  لوح، و السلكية شبكةو 
، متقدمة  صوتية  توصيالت، و اثبتة  تصوير  أبجهزة

 عالية  تصوير  خدمات، و داخلية  الكرتونية  شبكةو 
 فيها(  استديو)  ابلتصوير  خاصة  غرفة  فيه  مبا  اجلودة

https://tech.ed.gov/netp/infrastructure/
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، )يف املدرسة(  داخلية  الكرتونية
 وغريها.

 ، وغريها.الشفاف  اللوح

نشر الوعي 
والتسويق 
 للمشروع

 

 حجم  تعكس  تسويقية  دعائية  محلة  مع بعد   عن  التعلم  على  العمل  يتزامن  أن املهم  من
 :خالل من ، وذلكاملشروع

 واملقروءة  واملسموعة  املرئية  الدعاية -
 التواصل االجتماعي  صفحات  استثمار -

 خمتارة  عائالت  إليه  تدعى  اجتماع  يف  املشروع  عن  اإلعالن -
 ممكن  جهة  ، وكل، وأهايلوفعاليات  ،أعمال رجال ليهاإ يدعى  مفتوحه  أايم إقامة -

 حمتمالً  مستفيًدا وأحمتماًل    ممّواًل   تكون  ان 
تبدأ   ،بعد   عن  التعلم  منط  يف الشروع  قبل  له ميهَّد   ن أ  جيب ، فهذاالوعي  لنشر  ةابلنسب  ماأ

 من وزارة الرتبية، مث املؤسسات اليت تليها وهكذا...
 وحماضرات  عمل  ورش  تتضمن  املدى  بعيدة  خطة تضع   أن املؤسسة التعليمية  علىو 

 حيتاج اليت  بّث الثقافة  جلأ  من  وكذلك  بعد  عن  التعلم  حول الوعي  لنشر  للبيوت وزايرات
 .والدهمأ  تعلم  ملتابعة  موراأل  والة يهاإل
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 م عن بعدلتعليف ااألدوار 
 

توزيع األداور واملسؤوليات على األطراف الفاعلة  الضروري من، عد واستدامتهالتعلم عن ب نظام لضمان جناح
ات املنتظرة منه. وكما يف كل نظام ع، كل حسب موقعه، وكل حسب التوقةبويالرت  العمليةاألساسية يف 

مطية املعروفة ألي عمل ورة النانت أساسية تشكل الصمكو أربع هناك  ، فإن Schooling تعليمي مدرسي
 م من املعارفيف متكني املتعل هل دور الذي يتمث املعلم، و ةة التعليميعترب حمور العمليذي يُ املتعلم ال ، وهي:تربوي

رأسه املدير( وموجهني )على  اإلدارة وكل متعلقاهتا من اجمللس اإلداري، و اهات احلميدةواملهارات واالت
 لية التعليمية منوتقنيني ومسؤويل خدمات وفريق الدعم وغريهم، وهم الطرف املنوط به دعم العمقني ومنس

وما يستتبع ذلك من مهام لوجستية  طويرقييم فالتنفيذ والتومن مث الت خالل التخطيط الرتبوي والتعليمي
دهم تربواًي على تنشئة أوال تربطهم ابملدرسة عالقة شراكة واتفاق ضمينذين ال منيعلأولياء أمور املت، و ةوتقني

 حو املرجو.وأكادميًيا على الن

التعلم عن بعد، تبقى بعض األدوار على ما هي عليه، وتتغري بعضها بدرجات متفاوتة، فتصبح ويف نظام 
 األدوار فيها على الشكل اآليت:

عليمية وثقلها ومركزها، وابلتايل كل جهود التحول إىل التعلم عن بعد، ة التلعملييبقى حمور ا :ماملتعل -أ
 عن الظروف الطارئة. النظرفإهنا تصب يف مصلحة متابعة تعلمه مدى احلياة بغض  

حتّققهم واكتساهبم من يبقى دوره منوطًا بنقل العلوم واملعارف، ومتكني املهارات، وتقييم مدى املعلم:  -ب
ليدي قواضح أن دوره الرتبوي سيخفت مقابل االتاه أكثر لدور املعلم التقبل املتعلمني، ولكن ال

 ي.الذي ينقل املنهج إىل املتلق
السهم األوىف يف ختطيط عمليات التعلم عن بعد، وحتديد هم يقع على عاتقاإلدارة ومتعلقاهتا:  -ت

ة لعليا واجملالس اإلدارياإلدارة اة بشكل مستمر، فآلياته، وأتمني املدعمات اللوجستية والتقنية والفني
ة لتحقيقها، وتعمل على تنفيذها وتقييمها د مواردها البشرية واملاليدؤى واألهداف، وحتتضع الر 

عن بعد، من أجهزة  مشكل مستمر. وأييت فريق العمل اللوجسيت بتأمني كل مستلزمات التعلب
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ريع ال السصحتديد الربامج، وأتمني االتنت وغريها، وأييت فريق العمل التقين يف ة وانرت الكرتونية وذكي
يت دور املنسقني يف ة. وأينت، ومتابعة أحدث الربامج واملنصات، ومعاجلة املشكالت التقنيابالنرت 

 م عن بعد.حيتاجونه إلجناح تربتهم يف التعل ما  تدريب املعلمني ومتكينهم من أهم
ن دورهم إيف دور أولياء األمور، إذ سيكون غيري األكرب ال شك أن التاملتعلمني:  رأولياء أمو  -ث

ب دور كثري من ة، عرب لعسيتحول من الشراكة االفرتاضية إىل االنغماس الكبري يف العملية التعليمي
عرب تنظيم سري احلصص، وأتمني سيعمل أولياء األمور عمل اإلدارة،  انت األخرى.املكو 

م، حيث ، وسيعملون أيًضا عمل املعلاملعتمدةات املنص ، وأتمني الوصول إىلاللوجستيات والتقنيات
ة بية اخلُلقيبل سيلعبون دورًا كبريًا يف الرت  سيضطرون إىل متابعة أداء أوالدهم وتدريسهم وتدريبهم،

 م بعيد.والقيمية، حيث غاب هذا الدور عن املدارس على حنو كبري بظل تعل

ن م عاجات التعلمهارات وح التحول إىل تدريب كل املكوانت ومتكينهم من أهم احيتاج هذ وبطبيعة احلال، 
دام شركات ذوي اختصاص لتدريب الطاقم اإلداري والرتبوي ات، واستقبعد. فمن أتمني الربامج واملنص
ني حىت ماألمور، وصواًل إىل تدريب املتعلجربة إىل املنازل، وتدريب أولياء والتعليمي عليها، مرورًا بنقل الت

، أو تنزيل الربامج ها إجراء ورش عملائل عديدة، من أمه. يكون ذلك عرب وسالعملية التعليميةل تسه
ملنصات، على االنرتنت يف حتديد اخلطوات الالزمة لتنزيل الربامج وا واملنصات، واالستعانة مبرشد الكرتوين

 وغريها. ولضمان استخدام صحيح هلا
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 التعلم الطبيعي والتعلم عن بعدالفروقات املالية بني 
 

إىل نظام التعلم عن بعد هي  من نظام التعلم الطبيعي من اهلواجس األساسية اليت تشّكل عائًقا أمام التحول
التكلفة املادية، فالسؤال الذي يطرحه القائمون على املؤسسات الرتبوية: هل يزيد التعلم عن بعد من كلفة 

غريًا بكلفة ت؟ وبطبيعة احلال، فإن اإلجابة عن هذا السؤال يعكس تالطالب أم خيفضها على املؤسسا
 على الطالب وأولياء أمورهم.األقساط  

، فإن هناك آراًء خمتلفة يف اإلجابة عن وألن نظام التعلم عن بعد نظام جديد، والتجارب فيه ما زالت جديدة
، بل 15الطبيعيم التعل عن كلفته يفقل تالتعلم عن بعد ال  كلفة الطالب يف  أن هذا السؤال. فمنهم من يرى 

األوىل من  حيث يعترب أن أغلب الزايدات مقتصرة على املرحلة 16ومنهم من يرى عكس ذلكتزيد أحيااًن. 
إن مت وسنورد يف اجلدول التايل بعض التكاليف الزائدة وبعض التكاليف املنخفضة  اإلعداد والتجهيز فقط.

 17اعتماد نظام التعلم عن بعد.

 
 sp?aid=672167&r=0http://www.ahewar.org/debat/show.art.aابالستفادة من:  15
 ابالستفادة من: 16

ww.aljazeera.net/midan/miscellaneous/education/2017/2/7/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%https://w
-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-D8%A9
-%D9%87%D9%88-%D8%A8%D8%B9%D8%AF

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84 
 اليف حبسب منط التعلم عن بعد، إن كان مكماًل أو بدياًل.وبطبيعة احلال، ختتلف قيمة التك 17

 التكاليف املنخفضة التكاليف الزائدة
زايدة يف رواتب املعلمني، إذ تضاعفت  -أ

 جهودهم.
زايدة يف عدد الفريق اإلداري، إذ  -ب

يتطلب إضافة تقنيني ومصورين 
 برامج وغريهم.ومصممي  

اخنفاض يف الكلفة التشغيلية عامة، مثل  -أ
ومواد   الكهرابء واملاء والورقيات واألقالم

 وغريها.  التنظيف
اخنفاض يف كلفة املواصالت وما يتبعها من  -ب

 نفقات وجهود.

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=672167&r=0
https://www.aljazeera.net/midan/miscellaneous/education/2017/2/7/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
https://www.aljazeera.net/midan/miscellaneous/education/2017/2/7/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
https://www.aljazeera.net/midan/miscellaneous/education/2017/2/7/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
https://www.aljazeera.net/midan/miscellaneous/education/2017/2/7/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
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كل مؤسسة تربوية، مما يؤدي إىل تغري يف   18ويف ضوء هذه املتغريات املادية، تتغري كلفة الطالب حبسب موازنة

 األقساط بطبيعة احلال.
 

 

 

 

 

 

 
 

 ملعرفة قسط الطالب، جيب معرفة كلفة الطالب على املؤسسة، وهذا يتغري حبسب كل مؤسسة تربوية. 18

زايدة يف التكلفة بسبب إعداد املناهج  -ت
 اإللكرتونية وتصميمها.

شراء واعتماد منصة خاصة ابملؤسسة  -ث
 وتطويرها وتعهدها كل فرتة.

 زايدة األجهزة واملعّدات يف املدرسة. -ج
 زايدة األجهزة اخلاصة ابلطالب. -ح
تهيز البنية التحتية )كهرابء دائمة،  -خ

 .انرتنت فائق اجلودة، ...(
التعاقد مع شركات متخصصة خمتلفة  -د

 لإلستشارات، منها الرتبوية والتقنية.

اخنفاض يف كلفة الكتب وما يتبعها من  -ت
 نفقات وجهود.

عدد احلصص التعليمية،    إمكانية خفض -ث
خاصة يف املرحلة اجلامعية، مما يعكس 

 رواتب املوظفني.  جمموع  اخنفاضا يف
بسبب اعتماد أسلوب اخنفاض عدد املعلمني،   -ج

 التعلم الذايت مع الوقت واملمارسة.
  االستغناء عن بعض املواقع الوظيفية -ح

 أو دمج بعضها. كاملستخدمني
 كلفة األنشطة.  اخنفاض يف -خ
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 التعلم عن بعد يف لبنان 
 

 الواقعوصف   .1
كوروان، كانت تارب اخلوض يف التعلم عن بعد ضعيفة يف لبنان، خاصة أن القانون أزمة جائحة  قبل 

بعد قرار وزارة الرتبية والتعليم  و  .19من التعلم إال يف بعض االستثناءات  النمطهبذا اللبناين ال يسمح 
 ، مت كوروان  جائحةبسبب انتشار العايل إبغالق املؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات رمسية وخاصة 

علًما أن وزير الرتبية والتعليم   .به م الطبيعيالتعل، واستبدال لتعلم عن بعد على املستوى الوطينتفعيل ا
إبقاء الطالب يف مناخ  طارق اجملذوب اعترب أن اهلدف األساسي من التعلم عن بعد يف هذه اجلائحة هو

 .20الطبيعيم  بعد ال ميكن أن حيل مكان التعل  التعلم عنحيث أن    ،الدراسة
فغياب الكهرابء وغياب أو األساسّية.  مقومات جناحهاواعتربت هذه التجربة تربة غري انجحة لغياب 

ضعف االنرتنت حرم العديد من الطالب من متابعة الدروس سواًء مع أساتذهتم أو على شاشة تلفزيون 
ر ذاته عاانه طالب ها الوزارة عرب املدارس الرمسية كافية هلؤالء. واألمنتلبنان. ومل تكن الورقيات اليت أم

 عظيم بني الطبقات االجتماعية يف لبنان. امعة اللبنانية. وهنا ظهر تفاوتة طالب اجلاجلامعات وخاص
اجلائحة جاءت مفاجأة،  جلانب التقين والرتبوي. ورغم أنللمعلمني يف ا ويذكر غياب التأهيل الضروري

والنظام  كثريًا من املعلمني مل يكن لديهم خلفية كافية إلقامة التعلم عن بعد ابلشكل السليم.   أن إال
د آلية يج، مع غياب املرونة فيه، وتوحا نهال خيدم التعلم عن بعد نظرًا لكثرة احلشو يف امل احلايل الرتبوي
 .ليت ال تتناسب مع التعلم عن بعد التقييم ا

 
 ستذكر يف الفقرة التالية. 19
https://www.nidaalwatan.com/article/17796-ابالستفادة من:  20
-%D8%B9%D9%86-85%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%
-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF
-%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7

%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D9%85%D8%A7 

https://www.nidaalwatan.com/article/17796-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%87-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87
https://www.nidaalwatan.com/article/17796-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%87-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87
https://www.nidaalwatan.com/article/17796-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%87-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87
https://www.nidaalwatan.com/article/17796-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%87-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87
https://www.nidaalwatan.com/article/17796-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%87-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87
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أن تربة لبنان يف التعلم عن بعد مل تكن انجحة، ولو أرادت اجلهات  ، رأى كثري من الرتبوينيلذلك
 التعليمي عليها أن تغري أمورًا كثرية يف القطاع الرتبوي، اثبت يميتعل كنمطاملعنية تطبيق التعلم عن بعد  

 21. ابتداء

 الوضع القانوِن .2
الرتبية والتعليم العايل يف لبنان على التعلم عن بعد يف التعليم العام واخلاص يف على الرغم من اعتماد وزارة  

ظل هذه اجلائحة، إال أن لبنان مل يعرتف به قانونًيا بشكل رمسي بعد. وقبل هذه األزمة، كان القانون 
انت نسبة يف حال كان مكماًل للتعلم الطبيعي وك املرحلة اجلامعيةيف  اللبناين يسمح ابلتعلم عن بعد

 22.%75األخري فيه تتجاوز ال 

ال شك أن تربة التعلم عن بعد كتجربة أوىل، ليست بفعالية كاملة. إال أهنا زادت على العملية و 
ىل واقع مستحدث، وتربة جديدة أكثر إمبا يرقى يف األايم القادمة ، التعليمية برمتها، عناصر إجيابية

تربة فريدة متقدمة تمع بني مبادئ وأساسيات الرتبية، وحداثة التكنولوجيات و نضجًا وفعاليًة وجناحاً، 
 23.التعليمية املفيدة كمعيار حديث مستجد 

، 2020آاير  19جلسة يوم الثالاثء يف يف جلنة الرتبية النيابية  ومن نتائج هذه التجربة أن عرضت
يرمي إىل اعتماد  جمموعة اقرتاحات قوانني تتعلق ابلتعلم عن بعد، ومن بني هذه املشاريع، إقرتاح قانون 
 .التدريس الرقمي عن بعد يف التعليم اجلامعي، مقدم من رئيس اللجنة النائب هبية احلريري

 
 ابالستفادة من: 21 

 .Elnashra، نقاًل عن موقع 2020كالس، د. جورج، التعليم عن بعد يف لبنان بني املمكن واالفرتاض، 
 .lebanon24، نقاًل عن موقع 2020التعليم عن بُعد" تربة عرجاء.. وطالب الشهادات الرمسية يف قائمة الضحااي، "األشقر، نوال، 

 هذه املعلومة ابلتواصل اهلاتفي مع وزارة الرتبية. 22
d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85https://tarbiagate.com/%d8%a7%d9%%84-ابالستفادة من:  23
-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a
-%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%8b-%d8%a8%d8%a7%d8%aa

%d9%85%d9%84%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%8b/ 

https://tarbiagate.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%8b-%d9%85%d9%84%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%8b/
https://tarbiagate.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%8b-%d9%85%d9%84%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%8b/
https://tarbiagate.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%8b-%d9%85%d9%84%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%8b/
https://tarbiagate.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%8b-%d9%85%d9%84%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%8b/
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 فرص النجاح وكيفية استغالهلا .3
انتشار جائحة   بسبب اليت حصلتالتجربة  كبرية جًدا، خاصة بعد  يف لبنان  فرص جناح التعلم عن بعد

 كوروان، نذكر منها:
، بعد التجربة احلاصلة ، وبداية قبوهلا عند األهليف لبنان التعليم الرتبية و  وزارةبداية تبين الفكرة لدى  .أ

 كوروان.خالل أزمة جائحة  
واملعلم، وبشكل حّي دون احلاجة إىل التواجد يف غرفة  على التواصل املباشر بني الطالب القدرة .ب

 لكرتونّية.تخدام وسائل االتصال والتواصل االالصف، وذلك ابس
ات اهلواتف الذكية قا من تطبيييف القدرة على استعمال التكنولوجامتالك الطالب مهارات عالية  .ت

 وبرامج احلاسوب.
م بعض استخدا وتعليمية للطالب، مثل استخدام أكثر من وسيلة توضيحيةقدرة املعلم على  .ث

 وشرح مواقع اإلنرتنتيف جولة إىل أحد  الطالبنرتنت، أو اصطحاب التطبيقات املوجودة على اال
 .مباشر، أوعرض فيديو يوضح املعلومات الواردة يف الدرس  املادة التعليمية من خالله بشكل

 س.يف تلقي الدرو له    األنسبعلى الطالب اختيار الطريقة  سهّ ل  مما ي  تنوع وسائل إيصال املعلومة، .ج
ل الوصول يسهف أرشفة مجيع املواد املشروحة،القدرة على و  ب،ر مصادر ثرية ابملعلومات للطالوفت .ح

 .وقت بسيطخالل  يف أي وقت و إليها 
إىل من معلم إىل حد كبري ابلرغم من حاجته إىل إرشاد  املتعلم على اكتساب املعرفة بنفسه قدرة .خ

 ، ما يعرف ابلتعلم الذايت.الصحيحة واملناسبة  مصادر املعلومات
مما يساعدهم على االستمتاع ابلعملية التعليمية وذلك عن طريق  الطالبزايدة عامل التشويق لدى  .د

 .طالعتلفة للبحث واالما يوفره من أفكار متنوعة ومصادر خم

 التحدايت وكيفية التعامل معها .4
إن أي أمر جديد مثة حتدايت كثرية تواجه عملية التعلم عن بعد يف لبنان والعامل، وهذا أمر متوقع، إذ 

 متنوعة، نذكر منها:تواجهه عقبات وحتدايت 
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أن  فالدراسات تثبت، م عن بعد حبسب املراحل العمرية للطالبتفاوت نسبة االستفادة من التعل .أ
نتاج احلل يكمن يف إو للبحث العلمي والتعلم الذايت.  الصرب والعزميةيفتقرون إىل  -مثاًل -الصغار 

  24برامج تفاعلية تساعد على ايصال الكفاايت بشكل بسيط وحتفزهم على االستمرار يف ذلك.
 ال تعليمً وحىت الفئات اليت مل حتصّ -هايل مة من األالفئات الفقرية والفئات غري املتعل يصعب على .ب

به هذا األخري من مهارات وثقافة ملا يتطل ،التعلم عن بعد عملية من  تكون جزءاً ن أ -منهم اعاليً 
ىل مثل هو اللجوء إاحلل األو  .وتهيزات منزلية خاصة مبهام هذا النوع من التعلم يةدوقدرات ما

ىل جانب العمل على مية يف املنزل إيمات العملية التعلهل على توفري مستلز األجهات ماحنة تساعد 
 25دىن املطلوب.تمكنوا من املساعدة ولو ابحلد األتثقيف أهايل الطالب لي

رأس ن يبدأ من أجيب  اجملتمع ةالعمل على كسب ثقو  بعملية التعلم عن بعد.قة اجملتمع غياب ث .ت
 .وتشجع عليهص لنظام التعلم عن بعد  والتعليم، واليت جيب أن ترخ  الرتبية  ةوزار   من  اهلرم، أي

ي أن حتضري إاملعلم، إذ ر الوقت على املتعلم و ن يوفأالتعلم عن بعد ميكنه  ن أنال يبدو حىت اآل .ث
،  تغرقه حتضري مادة التعلم الطبيعيمادة تعليمية يتطلب من املعلم على األقل ضعف الوقت الذي يس

مثل لغة اجلسد واألنشطة احلركية، وغياهبا  التعلم عن بعد يلغي وسائل مساعدة اعتاد عليها املعلمو 
رب ن يعطي املتعلم قسطًا أكأالتعلم عن بعد يوجب على املعلم ، ابإلضافة إىل أن يستدعي البدائل

 ملا تسبّبه التكنولوجيا من اإلرهاق الذهين كما اجلسدي ملستخدميها.  من الراحة بني املادة واألخرى،
مية  يهداف التعلتعليمية تفاعلية خاصة تساعد يف إيصال األ برامجعداد إلذلك جيب العمل على 

 أبقل وقت ممكن.
معينة بعيدة إىل حد ما عن التعلم، مثل إن املتعلم الذي اعتاد على استعمال التكنولوجيا ألهداف  .ج

 ، وهذا يتطلب توعية للمتعلم أيًضا.يف ترتيب وقته للتعلم عن بعد  صعوبةجيد    التواصل والتسلية،
جودة التعليم  هوزية التكنولوجية الكافية لضمان يف لبنان ال تتمتع ابجل الرتبويةغالبية املؤسسات إن  .ح

االنرتنت سيئة   وخدمةأن البنية التحتية لشبكة االتصاالت ال تغطي كافة املناطق  اوإنتاجيته، كم

 
It-leadership/summer20/vol77/num10/Keep-http://www.ascd.org/publications/educational-ابالستفادة من:   24

Schools.aspx-Simple, 
 https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutionsابالستفادة من:  25

http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/summer20/vol77/num10/Keep-It-Simple,-Schools.aspx
http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/summer20/vol77/num10/Keep-It-Simple,-Schools.aspx
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions
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 املعلمني مادايً  الضروري حتفيزلذلك فإن من . األخرى الدول الكثري منمقارنة مبا هو موجود يف 
شبكة الكهرابء و مبا فيه توفري عن بعد وتوفري هلم ما يلزم للقيام به،  للدخول يف عملية التعلم ومعنوايً 

مع جهاز ، واستديو داخلي خاص يسمح بتصوير الدروس جبودة مقبولة نرتنت فائقة اجلودةا
ب ، وهذا ابلطبع يرتالعملية التعليمية بشكل متواصلحاسوب عايل اجلودة ليقدر أن يغطي حاجة 

 .املؤسسةعلى   تكاليف مادية ليست بسيطة
ب مهارات يتطلنه م عن بعد. إذ إيهلم ابلقيام ابلتعلني اليت تسمح غياب املؤهالت عند املعلم .خ

متخصصة تنمي دورات ب ابلقيامذلك  ضرورية يف استعمال التكنولوجيا احلديثة، وميكن تعويض
 26.قدراهتم

على يف التجربة احلالية  حيث اعتمد معظم املعلمني عملية التقييم،االفتقار اىل الطريقة املثلى يف  .د
على شاشة  ة أيًضابتصحيحها ابلطريقه التقليدي وامامث ق بشكلها التقليدي،متحاانت ا لارسإ
 ةالذاتي ةلرقابل. أما ابلنسبه األوقاتهنا تضيع الكثري من حلاسوب، فواجهوا صعوبة كبرية حيث أا

جابه ن حيدد وقت معني لإلأب ورمبا يكون احلل .مع الكثري من الطالب ةهي غري ممكنفللطالب 
،  جابة املناسبة لدى الطالبجياد اإلإلو غريه أاجلوجل  حبيث ال يتيح البحث عرب االمتحاانتلى ع

جاابت مع  ليتسىن هلم طباعة املسابقة واإلالطالب واملعلمني لدىتوفري طابعة خاصة كما يفضل 
 27.لورقاليت يتم كتابتها على ادخال البياانت  ماسحة ضوئية لتوفر هلم إ

 
 

 
https://www.aljazeera.net/blogs/blogs/2019/1/19/%D9%87%D9%84-ابالستفادة من:  26
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https://www.nidaalwatan.com/article/17796-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%87-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87
https://www.nidaalwatan.com/article/17796-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%87-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87
https://www.nidaalwatan.com/article/17796-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%87-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87
https://www.nidaalwatan.com/article/17796-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%87-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87
https://www.nidaalwatan.com/article/17796-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%87-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87
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 توصيات اللجنة 
 

 عدة توصيات:  بني أيديكميف هناية الدراسة، نضع  

يعين التخلف عن ركب التطور الذي يشهده العامل. فالتكنولوجيا ابتت  إن تاهل التعلم عن بعد  -أ
، واستثمار خدماهتا هلدف تسهيل وحتسني وتطوير سي يف شىت جماالت حياتنا العصريةاملكّون األسا

 ستخدام املوارد جلعل احلياة أفضل.حياة اإلنسان املعاصر دليل على حسن ا
ويُعلي مكانتها بني  تعلم عن بعد حُيسب للمؤسسة الرتبوية،إن اغتنام هذه الفرصة ابعتماد نظام ال -ب

املرونة احلقيقية، وواكبت العصر إذ إهنا ظهرت مبظهر  األخرى خاصة إذا أتقنته، الزميلة املؤسسات
 والتطور.

و منتج جديد مل يتحقق نضجه ينبغي ألي متبّحر يف التعليم أن يندفع بنشوة التطور حنابملقابل، ال  -ت
 ل اجلوانب احمليطة بعملية التعليم فيه.دون البحث يف ك  بعد 

أشهر  3كما ينبغي على املؤسسة الرتبوية اليت تريد اعتماد التعلم عن بعد أن تقوم ابلتجهيز قبل  -ث
على األقل، وتعمل على تسويق الفكرة لدى جهازها اإلداري والتعليمي وأولياء أمور الطالب، 

 كوانت العملية التعليمية.على توضيح األدوار لكل م وتعمل
قد تكون قد تكون يف الصيف، و ابإلضافة إىل ضرورة السعي إلجراء تربة أولية شبه متكاملة،  -ج

 ملراحل مدرسية معينة، أو لكل املراحل ولكن بتدرج وتقييم وتقومي مستمرين.
ذلك ممكًنا عرب وجيب السعي لتأمني التجهيزات املطلوبة العتماد نظام التعلم عن بعد، وقد يكون  -ح

 تسويق مشاريع جلهات ماحنة داخلية وخارجية.
وجيدر ابلذكر أن أغلب التحدايت ميكن إجياد حل هلا. ابإلضافة إىل أنه من الطبيعي أن يواَجه هذا  -خ

 .النمط من التعلم مبوجة معارضة من بعض مكوانت العملية التعليمية
لعمل من اآلن على اعتماد منصة خاصة كما نوصي بضرورة االستعانة إبستشاريني تقنيني، وا -د

 ابملؤسسة.
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على أن يكون  ،كمكّمل للتعلم الطبيعيمنط التعلم عن بعد  أمهية اعتماد  نرىويف هناية املطاف،  -ذ
والدراسة تكون حبسب كل يف األوقات اليت يقضيها الطالب يف املنزل.  التعلم غري املتزامنالنوع هو 

م يف بيئة أكثر جاذبية دون حبيث تدفع بعجلة التطور، وتساهم يف وضع املتعل مؤسسة تعليمية،
 .قدراهتم، وتراعي ظروف األهل ومالتضحية ابلشق الرتبوي، وتضمن جناح العملية التعلمية

بدياًل عن قدر املستطاع العتماد منط التعلم عن بعد والتخطيط ابإلضافة إىل أنه جيب التجهيز  -ر
وذلك يف حال عادت أزمة كوروان   .التعلم املختلط، على أن يكون نوع التعلم هنا هو  التعلم الطبيعي

 أو حدث أي طارئ أمين يف البلد يتطلب تواجد الطالب يف املنزل لفرتات طويلة.
 

 

 

 دائرة الرتبية والتعليم 
 اخلريية اإلسالمية  اإلرشاد واإلصالح مجعية 

 لبنان، بريوت 
  Ext:304642/01 

Mohamad.Nasser@irshad-islah.org 
http://www.irshad-islah.org/ 

https://www.facebook.com/pg/IrshadIslah/ 
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